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 Nascimento da Maia
 
Amor de água...
A nova filha da família Vizinho chegou.
O Submarino Amarelo trouxe a menina, 
directamente do mundo dos sonhos... Ela 
veio e preencheu o lugar na planície, o lugar 
que lhe era destinado.
O projecto cresce, a família cresce, nós 
crescemos todos juntos.
Bem-vinda.

24
Janeiro em Festa!

Foi no ambiente da região da Bretanha 
(região da França) que começámos a noite 
do 24 de Janeiro com o nosso tradicional 
jantar popular, composto pelas galettes 
bretonnes (um tipo de crepe feito com 
farinha de trigo preto), tipicamente Breton, 
mais sopa, arroz e alface. Sem esquecer os 
crepes doces para sobremesa!
A seguir, foi com a Flore Deshayes que 
começámos a dançar ao ritmo da música da 
Bretanha. Flore, oriunda da Bretanha, 
trabalha como voluntária na associação 
Pedéxumbo em Évora. O trabalho desta 
associação consiste em valorizar as danças e 
músicas tradicionais do mundo. Flore 
ensinou-nos alguns passos conhecidos de 
danse bretonnes, que se praticam em roda. 
Continuámos a dançar depois ao som do 
acordeão da Vera Rogado: mais um baile 
que o Centro de Convergência organizou 
para melhorar a Sociedade Recreativa da 
Aldeia das Amoreiras.

03/Janeiro/2009 

24/Janeiro/2009



2 6/30 
Seminário Educação Ambiental em 
Espanha

De comboio em direcção a Madrid, Espanha, 
lá foram dois dos nossos colaboradores para 
participar durante vários dias num seminário 
sobre “Sharing methods of training on active 
citizenship and environmental education”.
Durante o percurso de autocarro até à Sierra 
Norte, e à medida que aumentava a altitude, 
começaram a cair os primeiros flocos de 
neve desta viagem. San Mamés, a pequena 
aldeia onde toda a equipa permaneceu 
durante uma semana na pousada de 
juventude, acolheu jovens de várias 
organizações de França, Espanha, Itália, 
Hungria e Grécia, que trabalharam em 
conjunto para fazer um jogo de tabuleiro em 
que se promove a sensibilização ambiental.
Este seminário foi promovido pela De 
Amicitia (http://www.deamicitia.org), uma 
associação existente desde 1998, sem fins 
lucrativos nem qualquer ligação política, 
constituída por advogados ambientalistas 
que defendem causas de agressão a meio 
ambiente.

01/02

Nova voluntária Belga no Centro Social 
da Aldeia das Amoreiras
 
A 1 de Fevereiro, Sandy Bartholomé 
começou a trabalhar no GAIA Alentejo e 
Centro de Convergência de forma voluntária 
apoiada com todas as despesas pagas pelo 
Serviço de Voluntariado Europeu (SVE). A 
Sandy vem trabalhar na sua área de 
formação, design gráfico, e vem apoiar a 
dinamização cultural e artística da Aldeia das 
Amoreiras e a promoção da sustentabilidade 
desta Aldeia. A Sandy vem da Bélgica para o 
Centro Social da Aldeia das Amoreiras e foi 
enviada pela organização Friends of the 
Earth (http://motherearth.org). Para 
mais informações sobre o SVE, consulte o 
nosso site em 
http://centrodeconvergencia.wordpress
.com/voluntariado/ .

26-30/Janeiro/2009 

01/Fevereiro/2009 
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Visita das crianças à Exposição Portátil

No dia 4 de Fevereiro, 12 crianças do Jardim 
de Infância de São Martinho das Amoreiras 
vieram acompanhados das 2 professoras 
para descobrir a "Exposição Portátil" da 
artista Patrícia Caldeira.
A equipa do Centro Social montou uma 
pequena encenação, cada um com o tema 
duma das malas, e aguardou a chegada das 
crianças. As crianças interagiram com as 
malas da Patrícia durante toda a manhã: 
pintaram, ouviram histórias, telefonaram a 
deuses diversos com a mala SOS Kit, 
brincaram com as mini-malas da mala 
Presente, sentaram-se na mala Conforto e 
vestiram os óculos e a peruca da mala 
Pureza.
Antes de regressar para a escola, as crianças 
visitaram os Frescos da Aldeia nos 
lavadouros. Esta primeira visita de uma 
escola ao nosso centro foi um êxito!

07
Inauguração de "Alentejo e mais" de 
Deva Veldman 

No Sábado 7 de Fevereiro, foi para descobrir 
o trabalho de Deva Veldman que as pessoas 
vieram até ao Centro Social da Aldeia das 
Amoreiras. Deva Veldman é um artista 
holandês que vive no Alentejo, onde ele 
encontra a sua inspiração. 
A exposição é composta por várias 
fotografias, cuja maioria tem por tema o 
Alentejo, mas também por vários objectos 
construídos a partir de coisas encontradas 
no lixo ou outros sítios, como por exemplo 
mini-motas. Há também vários postais e um 
calendário ilustrado de fotografias do artista, 
que podem ser comprados no Centro. 
Estas obras originais podem ser vistas no 
Centro Social da Aldeia das Amoreiras até ao 
dia 10 de Março.

07/Fevereiro/200904/Fevereiro/2009



08
Oficina de Etno-Micologia do Alentejo

Esta oficina decorreu no dia 8 de Fevereiro 
de 2009 liderada por vários conhecedores de 
cogumelos locais que guiaram o percurso à 
procura dos cogumelos da época: 
Cantarelos, Pé de Carneiro, Corneta do 
Inferno, entre outros. Os guias foram o Sr. 
António e o Sr Urbino da Aldeia das 
Amoreiras e o Sr. Hanibal de Relíquias. 
Pedro Prata, o mestre que ia coordenar o dia 
realizando uma apresentação teórica e um 
acompanhamento profissional a todo o 
percurso, sofreu um acidente pessoal nos 
dias que antecederam o workshop, razão 
pela qual não pôde estar presente. 
Brevemente iremos organizar um novo 
workshop! Desta vez, sobre como plantar 
cogumelos.
De manhã deslocámo-nos até ao Arzil onde 
encontrámos poucos Cantarelos e vários 
exemplares de outras espécies pouco 
conhecidas dos participantes. Na parte da 
tarde, já com menos de metade dos 
participantes que ficaram desmotivados pela 
chuva e pela rarefacção dos fungos 
apetecidos, procurámos num eucaliptal onde 
apanhámos vários quilos de cogumelos 
comestíveis: Pé de Carneiro. O jantar estava 
uma delícia!

15

Chegada da nova voluntária Mich

Bem-vinda Michaëla...
Depois de meio ano a viajar pela Europa de 
bicicleta, chegou finalmente a Portugal a 
nossa nova e activa voluntária.
O Centro de Convergência aumentou os seus 
recursos humanos. A Micas chegou com toda 
a energia para pôr o pessoal em 
movimento... A trabalhar na área do 
desporto no Centro Social e da educação 
ambiental, sente-se motivada para esta nova 
experiência. 
A Mich vem da Holanda para o Centro Social 
da Aldeia das Amoreiras e foi enviada pela 
organização Stichting Pink Sweater 
Productions  (http://www.pink-sweater.nl     ).

08/Fevereiro/2009

15/Fevereiro/2009
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18

Desfile de Carnaval

Apesar de o Centro de Convergência não ter 
planeado nenhuma actividade carnavalesca, 
esta bonita manhã de Fevereiro ficou 
marcada pelo desfile das crianças da Escola 
Básica e Jardim de Infância de São Martinho 
das Amoreiras. Com bonitas máscaras, cores 
e belos sorrisos, foi sem dúvida uma manhã 
especial nesta Aldeia cada vez mais 
animada!

28
Jantar Popular e Rockestra

No dia 28 de Fevereiro, fizemos o nosso já 
habitual jantar popular mensal e recebemos 
a banda "Rockestra", que veio actuar na 
Sociedade Recreativa da Aldeia das 
Amoreiras. 
A Rockestra é uma banda composta por 15 
jovens, com idades compreendidas entre os 
15 e os 22 anos, que interpretam temas 
originais de música clássica mundialmente 
conhecidos, nomeadamente de Strauss, 
Grieg, Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi, 
entre outros, com uma original adaptação 
recorrendo a instrumentos de rock ( bateria, 
guitarra, baixo e teclas). Tudo isto sob a 
batuta do maestro e conhecido vocalista 
algarvio dos "Iris", Domingos Caetano.
Esta banda é um dos vários projectos da 
Associação Cultural Fuzetense, que tem por 
principal objectivo promover e divulgar o 
gosto pela música.
Um conceito inovador, para todas as idades, 
numa demonstração de como a música 
clássica pode agradar a todos. Foi um 
concerto diferente que encantou as pessoas 
da aldeia, algo fora do habitual, mais rock'n 
roll! 

18/Fevereiro/2009

28/Fevereiro/2009
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Workshop Introdução à Permacultura 
Milfontes 

O Centro de Convergência organizou em 
conjunto com a Diverta, em Vila Nova e 
Milfontes, um workshop teórico-prático de 
Introdução à Permacultura em 12 horas. 
Participaram 17 pessoas, vindas na sua 
maioria de Lisboa, para descobrir a 
abordagem da Permacultura na construção 
de um presente mais sustentável e 
permanente para um futuro com menos 
energia. O curso decorreu na casa e terreno 
de Maria Monteiro que recebeu dos 
participantes um exercício de planeamento 
com a metodologia e 12 princípios da 
Permacultura. 

Yoga

Em Janeiro 2009, iniciámos os encontros de 
Bio-ex duas vezes por semana, promovendo 
a prática de exercícios físicos para aumentar 
a flexibilidade do nosso corpo, melhorar a 
nossa capacidade respiratório e, claro, para 
descontrair. 
Estas sessões de convívio e de iniciação ao 
Swashtya Yoga continuam em Março: todas 
as segundas-feiras às 20 horas. 

28-01/Fevereiro-Março/2009

Janeiro-Fevereiro/2009



Cinema n'Aldeia

Cinema n'Aldeia

Em Janeiro, exibimos dois grandes filmes: a 
história da grande Edith Piaf (Piaf - Um hino 
ao amor) e o último episódio da série 
Batman (O Cavaleiro das Trevas), que nos 
deixaram colados ao sofá durante 2 horas e 
meia cada um! 
Em  Fevereiro,  exibimos,  entre  outros: 
Latcho  Drom,  Tùvalù e  Les  Triplettes  de 
Belleville. Estas são histórias sem falas onde 
os diálogos da música e dos movimentos nos 
fazem  entrar  num  mundo  mágico  sem 
fronteiras.

Envio de voluntários para projectos no 
estrangeiro

Durante Janeiro e Fevereiro, o Centro de 
Convergência viu partir 6 voluntári@s no 
âmbito do Serviço Voluntário Europeu (SVE). 
Estes jovens decidiram dar uma reviravolta 
nas suas vidas e partir para outros países, 
outras culturas, outras experiências! 
Durante períodos entre os 5 e os 9 meses, 
estes jovens voluntári@s vão aprender 
novas línguas, desenvolver novas aptidões, 
conhecer novas pessoas,..., enquanto fazem 
voluntariado em organizações parceiras do 
GAIA-Alentejo...com todas as despesas 
pagas pelo Programa "Juventude em Acção" 
da União Europeia!
Já de seguida, alguns destes jovens contam-
nos como tem sido a sua experiência...

Janeiro - Fevereiro/2009

Janeiro - Fevereiro/2009



SVE na Alemanha: Luís Estrela

Saudações de Ahrensburg!
O meu nome é Luís Estrela, tenho 28 anos e 
no meu projecto de Voluntariado Europeu 
(SVE) vim parar aos arredores de 
Hamburgo, na Alemanha, a uma ONG sem 
fins lucrativos, a Verein Jordsand, que há 
mais de 100 anos se vem dedicando à 
protecção da natureza.
Com a aproximação da Primavera, o gelo e a 
neve (abundantes por aqui) começaram a 
derreter e nós, sem demora, já preparámos 
e consertámos as casotas de madeira que os 
pássaros das redondezas (mais de 20 
espécies!) usam para fazer os ninhos. As rãs 
e os sapos também já começaram a 
despertar do longo sono invernal; o 
problema é que agora procuram lagos, e 
para lá chegarem, muitas vezes têm de 
atravessar estradas! Por isso, já passámos 
muitas horas a construir barreiras ao longo 
das estradas para garantir que a viagem dos 
anfíbios não acaba mal...
Mas a Verein Jordsand também é 
responsável pela manutenção de 23 reservas 
naturais no norte da Alemanha (junto ao Mar 
do Norte e Báltico), por isso, actualmente, a 
minha principal tarefa é mesmo aprender o 
Alemão (um curso intensivo de 2 semanas 
está a caminho), de modo a que nos 
próximos meses possa dar apoio aos 
visitantes dos centros de informação das 
reservas e participar na contagem de aves 
migratórias, entre outras coisas!
Da Alemanha é tudo,

Auf Wiedersehen!

Volunteering in the Magic: EVS na Itália

Olá!!! Somos a Filipa e a Regina,  voluntárias 
Europeias na Reserva Natural Gole del 
Sagittario, que é uma área protegida na 
região de Abruzzo (Itália), criada em 1997. 
Estendendo-se pelo vale do rio Sagittario, as 
vertentes escarpadas, são, um refúgio para 
muitos animais selvagens, tais como: lobo, 
lontra, javalis, veados, ursos, raposas, 
águia-real e outras espécies de aves. 
Vivemos na aldeia de Anversa degli Abruzzi, 
que tem cerca de 200 habitantes, por isso é 
difícil passar despercebido. Quando se 
aperceberam que éramos estrangeiras, a 
curiosidade de nos conhecerem, bem como à 
nossa cultura foi imediata e espontânea, 
dando-nos, desde logo, a sensação de 
sermos bem vindas .
O nosso trabalho passa essencialmente por 
monitorizar ungulados (corços, veados, 
javalis), em três períodos do dia. Além 
destas observações, temos saídas de campo 
para ajudar no “recenseamento” de algumas 
aves em particular, como falcões, milhafres, 
águia-real, aves aquáticas, etc.
Mas para além de tudo isto, o convívio não 
falta nas noites gélidas de Anversa. Por isso 
as noites são sempre recheadas de música, 
danças e animação, para aquecer o 
ambiente e os laços de amizade que 
começam a surgir. A socialização é um dos 
aspectos mais importantes na vida de um 
voluntário, longe do país, longe da casa e 
dos amigos, que vai descobrindo o calor da 
nova cultura, que o recebe. 

Adoramos  cá  estar,  pois  está  a  ser 
uma experiência única e 5 estrelinhas, quer 
a nível profissional como pessoal, e, foi uma 
excelente escolha optar pelo SVE .



"BD a Fresco" nomeado Melhor Projecto 
BD 2008

O projecto "BD a Fresco" do Centro de 
Convergência é nomeado no VII Troféus 
Central Comics para Melhor Projecto em BD 
de 2008. Este concurso, de âmbito nacional, 
visa premiar obras, autores e editores do 
mercado português de banda desenhada e 
cartoon.
Contamos com o seu apoio para notabilizar o 
projecto inédito que juntou a BD e a pintura 
a fresco, no seio da Aldeia das Amoreiras! 
Neste momento e até 15 de Março o 
concurso encontra-se aberto a votação do 
público por voto on-line. Vote já em 
www.centralcomics.com e divulgue!

Iniciativa Jovem ALDAIA

Um conjunto de jovens dinamizado pelo 
Centro de Convergência propôs-se a arranjar 
a envolvente do Centro Social, espaço das 
festas e o campo de jogos temporário. 
Propuseram-se também a dinamizar festas e 
bailes na Aldeia e vários workshops no 
Centro Social. 
O arranjo significou até agora arranjar as 
balizas, comprar bolas de basquetebol, 
futebol e voleibol, mandar fazer as varas 
para o palco e comprar as redes para colocar 
em volta do espaço. Em conjunto com a 
organização do encontro anual "Os Amigos 
da Aldeia", que decorrerá a 11 de Abril de 
2009, estamos a desenhar e mandar fazer 
uma cobertura desmontável para o espaço 
das festas e campo de jogos.
A dinamização das festas e bailes levou-nos 
a organizar até Fevereiro 3 bailes na 
sociedade recreativa e uma festa no campo. 
A mobilização inspirou e está actualmente a 
ser criada, em conjunto e com o apoio do 
Centro de Convergência, uma nova 
associação na Aldeia com o objectivo de 
melhorar os espaços públicos da Aldeia das 
Amoreiras!
Até ao final de Abril, queremos pintar os 
pequenos muros com as crianças, colocar as 
redes novas à volta do campo, comprar um 
guarda-sol e cadeiras para uma esplanada 
de Verão sem álcool, iniciar a plantação de 
árvores e plantas de fruto no jardim 
envolvente e fazer um canteirinho com as 
crianças.

A decorrer

A decorrer



Fazer os trabalhos de casa... no Centro 
Social!

Com o objectivo de promover o sucesso 
escolar e a continuação dos estudos das 
crianças e jovens da Aldeia das Amoreiras, 
os colaboradores residentes do Centro de 
Convergência têm agora mais algumas 
tarefas: acompanhar os jovens estudantes 
durante os deveres escolares ao fim de tarde 
e auxiliar a preparação para os testes. 
Matemática, Inglês e Francês têm sido 
algumas das disciplinas requisitadas e a 
melhoria dos resultados escolares já está à 
vista!

Recolha de óleos alimentares

Em parceria com a AMI, o Centro de 
Convergência participa desde Novembro 
2008 na
campanha de reciclagem de óleos 
alimentares. Somos, portanto, uma entidade 
responsável por recolher óleos alimentares 
de modo a reencaminhá-los para reciclagem.
Participe e, em vez de os despejar na rede 
de esgotos, guarde os óleos vegetais de 
cozinha usados, coloque-os numa garrafa de 
plástico e entregue no Centro Social da 
Aldeia das Amoreiras. Estes serão 
posteriormente recolhidos para reciclagem e 
cada litro de óleo será transformado num 
donativo para ajudar a AMI na luta contra a 
exclusão social em Portugal. 

A decorrer

A decorrer



Centro de Novas Oportunidades na 
Aldeia das Amoreiras

O Centro de Convergência está, em parceria 
com a Fundação Odemira, a dinamizar as 
Novas Oportunidades na escola primária da 
Aldeia das Amoreiras, com o apoio da 
Câmara Municipal de Odemira e da Junta de 
Freguesia de São Martinho das Amoreiras. 
Estão já inscritas cerca de 18 pessoas desta 
freguesia para realizar o RVCC – 
Reconhecimento e Validação de 
Competências para adquirirem o 9º ano de 
escolaridade (5 pessoas) e o 12º ano de 
escolaridade (13 pessoas). O Centro de 
Convergência dá apoio logístico e técnico às 
sessões e aos participantes, contribuindo 
para uma mais efectiva dinamização do 
processo de RVCC  junto dos Amoreirenses. 
Brevemente iniciar-se-ão os cursos de 
formação profissionais de 50h, gratuitos e 
abertos a toda a população.

Doações 

Obrigada à Teresa Câmara Pestana pelo 
envio de várias edições do fanzine 
"Gambuzine" (www.gambuzine.com). 
A nossa biblioteca ficou mais rica... e 
também as nossas leituras!
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